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vaststelling beleid
standpiaatsvergunningen 2017
Het college van burgemeester en wethouders heeft in
zijn vergadering van 4juli2017 een wijziging van het
standplaatsenbeleid vastgesteld. Het betreft een
aanpassing van het standplaatsenbeleid 2013,
vastgesteld op 14 april 2013.
Een afschrift van het gewijzigde beleid ligt gedurende
drie maanden ter inzage in het gemeentehuis. Het
beleid is ook te downloaden via de website van de
gemeente bij het onderdeel bestuur en Organisatie!
beleid en regelgeving/publicaties/APV.
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld binnen twee
weken na deze publicatie zijn)haar zienswijze met
betrekking tot de wijzigingen in het standplaatsenbeleid
schriftelijk kenbaar te maken bij het college van
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland.

kennisgeving incidentele festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen
voor de volgende incidentele festiviteiten van:
•

de heer R. Bijma, ten behoeve van TCV 91 t.b.v.
verschillende toernooien op het adres Uitlegger 2 te
Vlieland op:
• zaterdag 22juli 2017
17.00 19.00 uur
• vrijdag 28juli 2017
17.30 20.30 uur
• zaterdag 5augustus2017 15.45 19.00 uur
• vrijdag 11 augustus 2017 17.30 22.00 uur
de heer L.M. Westers ten behoeve van
Strandpaviljoen t Badhuys Badweg 5 te Vlieland
op:
• vrijdag 4augustus2017
19.00 tot 24.00 uur
• zaterdag 5 augustus 2017 14.00 tot 24.00 uur
• zondag 6augustus2017
00.00 tot 01.00 uur
—

—

—

—

•

Voor een festiviteit met versterkte muziek als bedoeld
in artikel 2.21 in het besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer gelden de voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening. Deze voorschriften
zijn terug te vinden op de website van de gemeente
Vlieland (wwwvlielandnl).

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 11juli 2017 houdt burgemeester mevrouw
0. Schokker-Strampel spreekuur van 15.00 —16.00 uur
in het gemeentehuis.

collecte
De collecte voor het Epilepsiefonds in week 22 heeft op
Vlieland € 520,00 opgebracht.

wijziging van de bloktijden per 1juli

Voor de maanden juli en augustus gelden er
aangepaste bloktijden voor de Dorpsstraat.
De houders van A-ontheffingen mogen dan van
6.30 tot 09.30 uur
en van
17.30 tot 19.30 uur
met hun motorvoertuig in de Dorpsstraat komen.

In afwijking van bovengenoemde bloktijden is ten
behoeve van een adequate bevoorrading van in de
Dorpsstraat gevestigde bedrijven besloten voor Firma
Pronk Transport, Firma TST en drankengroothandel
Houter bv de volgende bloktijden van toepassing te
laten zijn:
06.30 09.30 uur
12.00 14.00 uur
1730- 19.30 uur
—

—

Tevens geldt dat:
• de bloktijden niet van toepassing zijn voor de
huisarts
• de bloktijden niet van toepassing zijn op het WVG
(WMO)-vervoer door taxibedrijven indien het
inwoners van Vlieland betreft
• om een goede doorstroming van het verkeer in de
Dorpsstraat tijdens de bloktijden te kunnen
garanderen het ten behoeve van de levering van
het ketderbier wordt toegestaan dat leverancier
Heineken na aankomst ochtend boot de Dorpsstraat
in mag om het bier af te leveren
• de bloktijden bij storingen, calamiteiten etc. niet van
toepassing zijn voor nutsbedrijven en hulpdiensten;
• in incidentele gevallen kan worden afgeweken van
de bloktijden zoals bij verhuizingen, en geld- en
waardetransporten
• buiten de hierboven genoemde afwijkende tijden
geen toestemming meer zal worden verleend aan
individuele ondernemers om buiten de bloktijden in
de Dorpsstraat te mogen rijden
• gebruik van paardentractie, bijvoorbeeld ten
behoeve van het bagagevervoer ook buiten de
bloktijden mogelijk is mits na 9.30 uur de verplichte
rijrichting (van Oost naar West) daarbij in acht
wordt genomen
• aan de stichting ophaaldienst (drumband) de
mogelijkheid wordt geboden om op zaterdag tussen
12.00 uur en 14.00 uur de drumbandschuur gelegen
aan de Dorpsstraat 19 te bevoorraden met gebruïk
van een gemotoriseerd voertuig waarbij men de
Dorpsstraat weer via de Boereglop dient te verlaten.
Tussen deze tijden is het ze toegestaan één maal
door de gehele Dorpsstraat te rijden voor het
ophalen van oud ijzer en verkoopbare zaken

subsidie voor monumenteigenaren
De behoefte aan financiële ondersteuning voor
monumenteneigenaren in Fryslân is groot. Niet
alleen voor restauratie, maar ook voor
herbestemming en verduurzaming van monumenten.
Het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân had een
aantal jaren geleden nagenoeg geen gelden meer,
maar in het fonds is nu eind dit jaar 2,5 miljoen euro
beschikbaar.
Eigenaren van een monument kunnen een lening
aanvragen voor restauratie in combinatie met
herbestemming en/of energiebesparende
maatregelen. Het maximaal te lenen bedrag is
verhoogd naar € 200.000,-. Op de website van het
Restauratiefonds
(LSI:t efonds r :Jt’1irfcnj3) vindt u
uitgebreide informatie over onder meer welke kosten
onder genoemde subsidieregeling vallen.

raftenoverlast voorkomen
Als gevolg van de zachte winter is de populatie raffen
helaas weer toegenomen. Ze worden regelmatig
gespot in het duinhuizenterrein en op kampeerterrein
Stortemelk.
Het is belangrijk om te voorkomen dat de situatie uit
de hand gaat lopen en er een rattenplaag ontstaat.
Wij vragen iedereen dan ook om zeer zorgvuldig om
te gaan met het weggooien van huishoudelijk afval.
In het duingebied dus niet naast de containers, of in
containers waarvan de deksel niet meer dicht kan.
Ook het ‘tijdelijk” buiten zetten van de vuilniszakken
bij recreatiewoningen raden wij af. Meeuwen vreten
vaak de zakken aan waardoor er etensresten in het
milieu komen. Wij vragen u vriendelijk, indien van
toepassing, ook uw gasten over dit probleem te
informeren. Mocht u een rat of ratten zien, meld dit
dan bij de gemeente (de heer Elzo Brink 0562452700)

ophaaldag wit- en bruingoed
particulieren dinsdag 11juli
Witgoed, apparaten afkomstig uit particuliere
huishoudens zoals: koelkasten, diepvriezers,
wasmachines en dergelijke kunnen door particulieren
gratis worden afgegeven op de milieustraat, evenals
bruingoed zoals strijkijzers. acculaders, elektrisch
gereedschap. televisies, computers, fomuizen en
dergelijke. Ook kunnen deze de tweede dinsdag van
de maand aan de weg worden gezet. Meld uw wit- en
bruingoedafval tenminste één werkdag voor de
ophaaldag aan. Dit kunt u telefonisch of via de
website opgeven. De link is te vinden in het blok
“voor u geselecteerd’ op de hoofdpagina van de
we b s ite.

Agenda raadsvergadering maandag
17 juli 2017 Aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 26juni2017
b: Overzicht moties/toezeggingen/vragen per 26
juni2017
Informeren
3. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de
Uiterton
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers

Bespreken
8. Concept omgevingsvisie Oosterseveld
Besluiten
9. Wijziging centrumregeling samenwerking sociaal
domein Friese gemeenten
10. Jaarverslag + verslag interbestuurlijk toezicht
archief 2016
11. Kaderbrief 2018
12. Begrotingswijziging 2017 nr. 3

13. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dan kunt u dit tot uiterlijk een kwartier
voor aanvang van de vergadering melden aan de
griffier (Thomas Oosterhaven, (0562) 452740 of
t.00sterhaven@vlieland. ni).

öiingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur.
Buiten deze tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. e-mail infoavlieland.nl. telefoon 0562 452700.
wwwvlielandnl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie:
inloopspreekuur geopend
op woensdag van 9.00 tot 11.00uur in de Uiterton, begane grond:
Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-,
Woensdag- en donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562-45271
3
SoZaWe: vAvw.sozawe.nw.tryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 0646351579
Kopij: ujijsvljeland.nl’ deadline aanlevering kopij: donderdag
10.00 uur,

Nieuwsbrief
Uiterton Nieuwe Stijl
Dit is een u[tgave van de gemeente Vlieland
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naarinfo@vlieland.nl
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Een nieuwe fase op weg naar een Uiterton Nieuwe Stijl
Op 18 mei heeft het college van B&W opdracht
gegeven aan ASC Nova vaor het ontwikkelen
van nieuwbouw op de huidige locatie van de
Uiterton. In deze nieuwsbrief presenteert ABC
Nova zich. In een kort overzicht geven zij aan wat
de eerstvolgende stappen zijn in de ontwikkeling
naar nieuwbouw. Niet alleen het realiseren van
de nieuwe ‘wijk’, ook de manier waarop zorg en
welzijn in de wijk en daarbuiten vorm zullen krj

gen, maakt een belangrijk onderdeel uit van het
te volgen proces.
Kwandrantgroep /Palet heeft opdracht gegeven
een onderzoek te doen naar de financiële haal
baarheid van de zorgkosten in de nieuwe situ
atie. Thea de Boer, regiomanager van Palet doet
hierover in deze nieuwsbrief een en ander uit de
doeken.

1
ASC Nova is een integraal adviesbureau op het
gebied van ruimtelijke en bouwkundige projec
ten. Wij adviseren over huisvestings- en bouwvraagstukken en begeleiden opdrachtgever en
gebruikers vanaf haalbaarheidsstudie tot aan de
ingebruikname. Zo was ABC Nova betrokken bij
de renovatie van Thialf, Stadskantoor Utrecht en
Wildlands Adventure Zoo Emmen.
Dit doen wij al ruim 65 jaar met zo’n 90 collega’s
vanuit vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Assen
en Nieuwegein. Onze opdrachtgevers zijn veelal
publieke partijen zoals gemeenten, schoolbestu
ren en zorginstellingen.

geen haalbare optie was. Vervolgens is de visie
‘Uiterton Nieuwe Stijl opgesteld. Deze visie richt
zïch op vervanging van het huidige woonzorg
centrum De Uiterton door een zorgbuurt’. De
doelstelling van de Uiterton Nieuwe Stijl is een
compleet zorgaanbod te creëren. Daarom zal de
nieuwe zorgbuurt bestaan uit meerdere wonin
gen die voornamelijk geschikt zijn voor ouderen
en een aantal plekken voor mensen die intensie
ve zorg nodig hebben. Daarnaast is er binnen
de
‘zorgbuurt’ mogelijk ruimte voor een steunpunt
voor thuiszorg, wijkverpleging en welzijn voor
het hele eiland en andere voorzieningen.

Wat gaat er allemaal gebeuren?
ABC Nova is thuis in het aansturen van projec
Inhoudelijk zijn zowel Palet (onderdeel van de
ten op de Waddeneilanden. Zo zijn wij betrokken
KwadrantGroep) als de gemeente Vlieland en
geweest bij verschillende projecten op Texel, Ter
thousiast over het concept ‘Uiterton Nieuwe Stijl’
schelling en Vlieland. Enkele voorbeelden hier
dat is vastgelegd in het ondertekende visiedocu
van zijn:
ment. Om dit te realiseren moeten verschillende
• Brede School De Jutter op Vlieland
projectfasen worden doorlopen. Op hoofdlijnen
• Brede School West op Terschelling
zijn dit de definitie-, ontwerp- en bouwfase. We
• Juttersmuseum KAAP SKIL op Texel
staan nu aan het begin van de definitiefase.
• Museum ‘t Behouden Huys op Terschelling
De financiële haalbaarheid van deze visie is ech
Vanuit ABC Nova zijn Sjoerd Groen en Pieter Eister nog onzeker. Daarom gaan de gemeente
ma betrokken bij het project De Uiterton Nieuwe
Vlieland en Palet de komende maanden samen
Stijl. Beide geboren Friezen zijn eerder betrokken inten
sief aan de slag om de huidige visie om te
geweest bij projecten op Vlieland en zullen
de zetten in een haalbaar plan. Palet bestudeert dit
komende tijden regelmatig op het eiland aanwe
voor de zorg (zie het artikel van Thea de Boer in
zig zijn.
deze nieuwsbrief), ABC Nova bekijkt dit voor de
bouw
kosten. Hiervoor worden meerdere scena
,
Historie nieuwbouw locatie Uiterton
rio’s onderzocht. Daarnaast worden in deze fase
In 2015 is onderzoek gedaan naar de mogelijk
de kaders en uitgangspunten van het project
heid om het verouderde gebouw van de Uiter
vastgesteld.
ton te renoveren. Uitkomst hiervan was dat re
novatie technisch, maar ook economisch gezien
Projectverl oop

1,
ii

Even voorstellen: ABC Nova
Vervolgens stelt ABC Nova een Programma van
Eisen op. In dit document worden de eisen vast
gelegd die aan de zorgbuurt’ worden gesteld.
Dit gaat over functionele, ruimtelijke en techni
sche eisen. Deze eisen zullen worden geïnven
tariseerd in verschillende bijeenkomsten met de
betrokken gebruikers. Voor de ruimtelijke eisen
wordt een schema opgesteld dat inzichteljk
maakt welke relaties er zijn tussen de verschil
lende ruimten en gebouwen.
ABC Nova vindt het erg belangrijk dat de huidige
bewoners van de Uiterton tijdens de bouw een
goed, veilig en rustig thuis blijven houden. Daar
om willen wij in een zo vroeg mogelijk stadium
al nadenken over verhuizing en tijdelijke huisves
ting. Onze doel is om het aantal verhuisbewe
gingen zo klein mogelijk te houden. Hoe eerder
we daarover nadenken, hoe beter de rest van het
proces hier omheen ingericht kan worden.
Als het Programma van Eisen gereed is en de fi
nanciële haalbaarheid verder is uitwerkt kunnen
de gemeente Vlieland en Palet een keuze maken
of ze doorgaan met de Uiterton nieuwe stijl of
niet.
Nadat hierover positief is besloten worden de
architect en technische adviseurs geselecteerd.
Dezen maken op basis van het Programma van
Eisen een ontwerp. Daarna kan worden gestart
met de bouw. Het streven is om véôr 2020 het
gebouw op te leveren.
Inbreng gebruikers en omwonenden
De gemeente Vlieland, Palet en ABC Nova hech
ten veel waarde aan het betrekken van de ge-

bruikers en communicatie naar de omgeving.
Tijdens het project zijn verschillende momenten
waarop gebruikers en de inwoners van Vlieland
worden betrokken bij het proces en op de hoog
te blijven van de ontwikkelingen. Hierover zullen
wij u in de komende tijd regelmatig informeren.
Duurzaamheid
Bij de verdere uitwerking van de Uiterton Nieuwe
Stijl is duurzaamheid een belangrijke kernwaar
de. We streven naar een zo duurzaam mogelijk
gebouw zonder dat dit ten koste mag gaan van
het comfort en gebruiksgemak. Door vroegtijdig
slimme keuzen te maken en mogelijkheden te
onderzoeken om bij bestaande initiatieven aan
te sluiten hoeft duurzaamheid niet duurder te
zijn. Tijdens de definitiefase worden de duur
zaamheidsambitie en doelstelling verder con
creet gemaakt
Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
• Beperken van energieverbruik en C02
• Casloos en energieneutraal
• Beperken van het onderhoud
• Exploitatie binnen de beschikbare exploita
tievergoedingen
• Inzetten op gebruik van herwinbare en lokale
materialen
• Alternatieve financieringsmogelijkheden
• Toekomstbestendigheid (bijvoorbeeld flexi
biliteit en verdere verduurzaming)
De uitkomsten en maatregelen worden vervol
gens opgenomen in het Programma van Eisen.
Deze eisen bestaan uit meetbare prestaties. Hier
bij valt bijvoorbeeld te denken aan een minimaal
energielabel of energieverbruik.
Duurzaamheidstraject
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Wonen met zorg op Vlieland
Wij vinden het belangrijk dat Vlielanders op
hun eigen eiland kunnen blijven wonen, ook als
ze begeleiding of zorg nodig hebben. Daarom
heeft zorgorganisatie Palet (onderdeel van de
KwadrantGroep) samen met de gemeente Vlie
land de handtekening gezet onder het visiedocument en de samenwerkingsovereenkomst
voor de nieuwe zorgbuurt op Vlieland. In het
visiedocument spreken we uit dat we ons sterk
willen maken voor het bieden van zorg aan ou
deren en chronisch zieken op Vlieland. Samen de
schouders er onder!
De zorgbuurt zal bestaan uit een aantal wonin
gen die met name geschikt zijn voor ouderen.
Er komen ook ongeveer 8 woningen voor klein
schalig wonen voor mensen die intensievere zorg
nodig hebben. In de zorgbuurt komt verder een
steunpunt van waaruit thuiszorg, wijkverpleging
en welzijn voor het hele eiland worden geleverd.
De zorgbuurt komt als vervanging van het hui
dige woonzorgcentrum De Uiterton.
Palet start binnenkort met een onderzoek naar
de financiële haalbaarheid van de zorgbuurt. De
omvang van de zorg op Vlieland is niet groot en

dat maakt dat het ingewikkeld is om de begro
ting van de zorg sluitend te maken. Mevrouw
Diet Hensums (van adviesbureau KAW) gaat het
onderzoek begeleiden. Zij heeft ruimte ervaring
met verschillende zorgprojecten en weet vooral
samen met inwoners, gemeenten en partijen te
komen tot vernieuwende ideeën over hoe je met
elkaar de schouders onder een dergelijk project
als de zorgbuurt op Vlieland kunt zetten.
Uiteindelijk willen we met elkaar een haalbaar
idee omarmen en het samen mogelijk maken
dat Vlielanders met een chronische ziekte niet of
nauwelijks naar de vaste wal hoeven te verhui
zen.
De komende tijd gaat mevrouw Hensums aan
de slag met het onderzoek. Zij betrekt daar de
betrokken partijen bij, maar ook inwoners van
Vlieland en bewoners en medewerkers van De
Uiterton.
Wilt u betrokken worden bij het onderzoek?
Heeft u ideeën hoe we samen de zorgbuurt op
Vlieland kunnen realiseren? Of heeft u vragen?
Dan kunt u mij mailen.
1

Thea de Boer, regiomanager Palet
t.de.boer@paletgroep.nl

